الشعبة أو المسلك  :جميع الشعب األدبية

امتحانات نيل شهادة البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد

والعلمية والتقنية .

1
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الــــــــــــدورة :يوليوزاالستدراكية
2013

المادة  :التربية اإلسالمية

المستـــــوى  :األولى من سلك الباكالوريا.

www.9alami.com

مدة اإلنجـــاز  :ساعة ونصف .
المعامـــــــل .2 :

عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط
أوال :
أ -شركة القراض :أن يدفع رجل ماال آلخر ليتجر فيه ،ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه بعد إخراج رأس
المال1..........................................................................................................................ن
ب -العقد باطل  ،ألنه اليجوز في شركة القراض أن تحدد مدة الشركة  ،وال أن يختص أحد الشريكين بأي
تمرين 1
خارج :ما تم االتفاق عليه2...........................................................................ن
ربح لنفسه
ج3................................................................................................................................ -ن

أركان الشركة
العاقدان( الشريكان )
المال والعمل
الصيغة

اللفظ الدال على كل ركن
علي وعباس.
خمسون ألف درهم -المتاجرة
طلب منه  -فقبل عباس.

ثانيا :
أ – أن يحدد المتعلم مفهوما لالستخالف في المال 1.........................................................................ن
ب – لألستاذ صالحية تقويم إجابة المتعلم2....................................................................................ن
ج –1................................................................................................................................ن
العقود
البيع
الكراء
اإلجارة

التعريف
مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع اإليجاب والقبول على
الوجه المأذون به شرعا.
عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أو عقار خالل
مدة معينة مقابل أجرة محددة .
هو الذي يكون المعقود عليه فيه عمال معلوما مقابل أجر.
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والعلمية والتقنية .

الــــــــــــدورة  :يوليوزاالستدراكية 2013
المستـــــوى  :األولى من سلك الباكالوريا.

المادة  :التربية اإلسالمية

مدة اإلنجـــاز  :ساعة واحدة.
المعامـــــــل 2 :

عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط
ثالثا:
أن يركز المتعلم في إنجازه للتقرير على :
 خطوات اإلعداد . محورين من محاور الندوة .تمرين : 1
 بعض الخالصات المتوصل إليها 4.................................................................................................نرابعا :
أ – حاالت ميراث األم حسب اآلية - :السدس في حال وجود الفرع الوارث والثلث عند انعدامه2.......................ن
ب – نوع الحجب المتضمن في اآلية هو حجب نقص أو نقل1..................................................................ن
ج – سهم كل وارث في الفريضة التالية2........................................................................................ :ن
سهمه

الوارث
زوجة

الثمن

بنت

النصف

بنت ابن

السدس

أخت شقيقة

عاصبة

عناصر اإلجابة ملزمة بفحواها البحرفيتها
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